
LAHJAKSI OLETTE SAANEET
LAHJAKSI ANTAKAA

                                            
                                            MAALISKUU 2006
        RIIHIMÄEN IDÄNTYÖN KUULUMISIA

Te rakkaat
Idäntyön tukijat ja kannattajajäsenet!

Vuoden 2006 jäsenmaksuja maksettaessa on 
hyvä muistaa:

1. Idäntyön kannatusmaksu on 20 € / vuosi.

2. Tilinumeromme on  Rengon Säästöpankki 
426211-233876. Se on jokaisen Veran 
takakannessa nähtävissä.

3. Kun maksatte jäsenmaksuanne muistakaa 
käyttää viitenumeroa 5050. Tosin 
kotitietokoneelta maksettaessa voi olla, 
ettei kone huoli sitä viitenumeroksi, mutta 
kohtaan lisätietoja merkitkää selvästi: 
jäsenmaksu.

4. Muistakaa myös kaikki jäsenet ja 
lahjoittajat kertoa nimenne lisäksi myös 
oma osoitteenne. Osoitteettomia jäseniä ei 
voi merkitä jäsenluetteloon.  

5. Kun teette lahjoituksia työlle, käyttäkää 
viitenumeroa 5005. 

6. Vera lehdykkä tulee jokaiselle jäsenelle 
postitse tai meilinä. Riihimäellä  asuvat 
voivat saada sen myös Keskuskirkon 
maanantain Rukousillassa. Jaamme sitä 
myös varastolla niille, jotka tuovat sinne 
lahjoituksia. 

                   Riihimäen Idäntyö ry:n hallitus
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LAPSILTA 
LAPSILLE

HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI

KIRKKOPUISTON 
SEURAKUNTAKODISSA 5.3.
 KLO 18, KAHVIT ALKAEN  17,30

Pietarin lasten hyväksi

Riihimäen ja lähiympäristön lapset 
musiikkiopistosta ja Lopen 
lapsikuoroista esiintyvät.

Juontajana Tuula Portin
Puhe past. Anneli Hokkanen

Mukana on myöskin lapsia Pietarista 
esittäytymässä.  

Nautittavaa musiikkia  ja 
iloisia lapsiesiintyjiä  hyvän asian 
puolesta. 

Tule nauttimaan ja tue työtämme 
Pietarissa!

Konsertti ja kahvit 10 €

Järj. Riihimäen Idäntyö ry



Uutisia varastolta.

Varastomme tilanne on huolestuttava, se on 
ääriään myöten täynnä. 
       Tiukka linja piti omat kuljetukset viime 
vuonna kohtuudessa, enää ei voitu ottaa 
riskejä ylisuurten kuormien viemiseen. 
Herkästi Venäjän tulli määräsi punnituksiin. 
      Nyt ovat rajanylityksen säännöt jälleen 
muuttuneet. Aiemmin saimme viedä tavaraa 
rajan yli 50 kg / viikko / henkilö. Maaliskuun 
alusta määrät ovat 35 kg / kuukausi / henkilö. 
Miten näitä sääntöjä sovelletaan, on vielä 
epävarmaa. Voiko esimerkiksi samat ihmiset 
käydä maassa kaksi kertaa kuukaudessa? 
Ainakin matkatavaraa pitää aina olla mukana 
matkustaessa.
      Viime vuonna jo alkoi varastostamme 
liikenne Venäjän puolelle hiipua, meiltä 
hakivat tavaraa vain Pietarin invalidijärjestö 
pari kertaa kuukaudessa ja rekat Valko-
Venäjälle parin, kolmen kuukauden välein.
     Odotimme joulu-tammikuun ajan luvattua 
rekkaa Valko-Venäjältä, mutta nyt meille on 
ilmoitettu, että sieltä ei enää saada lupia 
tavarankuljetuksiin.
     Olemme käynnistäneet etsinnän, josko 
voisimme toimittaa tavaraa Viroon, Latviaan 
tai Liettuaan purkaaksemme varastomme 
sinne. Vielä ei ole mitään tietoa. Muutamia 
osoitteita on, mutta niiden kyvystä hakea tai 
vastaanottaa lahjoituksia ja jakaa niitä, ei ole 
tietoa. Näiden maiden kuljetuskustannuksia 
lisää meren ylitys, tavaranvienti sinne ei voi 
koskaan muodostua suureksi sen kalleuden 
vuoksi.
      Tämän hetken suurin ongelma on n. 250 
kuutiota vaatteita ja jalkineita, jotka pitäisi 
saada eteenpäin. Mihin, siitä ei ole nyt tietoa. 
Toivottavasti ei polttolaitoksiin.
    Otamme vastaan lahjoituksia enää vain 
pieniä eriä, joita yksityiset ihmiset tuovat.
      Kysymys ei ole siitä, että tarvitsijat, 
köyhät, olisivat loppuneet Venäjältä. 
Viranomaiset ovat päättäneet, että venäläisten 
tulee ostaa tuotteensa Venäjältä ja kohottaa 
näin tuotantoa omassa maassa. Vedotaan 
myös väärinkäytöksiin ja laiminlyönteihin 
tullimääräyksissä.             06/HJ

Idäntyön 
KÄSITYÖKERHO

Kokoontuu joka toinen tiistai ( parillisilla 
viikoilla) Keltaisessa Talossa, Asemakatu 
5, klo 14 askartelemaan,  käsitöitä 
tekemään ja juttelemaan kahvikupin 
ääressä. 
  Kerhon tarkoituksena on yhdessä 
suunnitella ja valmistaa tuotteita myyntiin 
Idäntyön hyväksi lahjoitetuista 
tarvikkeista.
   Kerhon vetäjänä toimii Terttu Tonteri, 
puh  0405290036  Kerho on kokoontunut 
vasta kerran ja mukaan mahtuu vielä. 
Tervetuloa!  
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           Riihimäen Idäntyö ry

    KEVÄTKOKOUS

                  5.4.2006

         Keltaisessa Talossa klo 19
         Pohjoinen Asemakatu 5

Esillä sääntömääräiset asiat, vuoden 2005 
tilit ja toimintakertomus, vastuuvapauden 
myöntäminen tilivelvollisille.

           Tervetuloa mukaan
            kaikki jäsenet!

Kahvitarjoilu alkaa jo puoli tuntia ennen 
kokousta.

             Riihimäen Idäntyö ry:n hallitus



      HELMIKUUN MATKOJA

Helena Samohvalovissa 29.1.-3.2.
    
  Mukana matkalla Helenan kyydissä Anneli 
Helminen, Pietarista tulkiksi tuli Vera 
Silivanova ja työhön maatilalle lähti Sergei ja 
Andrei, viimeksi mainittu ”paluumuuttajana”.
     Matkan tarkoituksena oli korvata 
ompelukurssin 2-jakso, joka jäi marraskuussa 
väliin, kun siellä oli ollut reilun kuukauden 
sähkökatkos.
   Varsinaisia kurssipäiviä opiskelijoille oli 
nyt vain kaksi, mikä oli liian vähän. Naiset 
eivät ehtineet kunnolla saada valmiiksi 
töitään. Kaksi uutta opiskelijaakin oli 
mukana, Ljuba ja Sergei ja Nafisa tuurasi 
siskoaan Nadiraa. 
    Vanhat ompelukoneet ja lahjoituksena 
saadut tarvikkeet olivat naisille kovin 
mieluisia. Jokainen toivoo voivansa auttaa 
tulevilla ompelutaidoillaan perheensä elatusta. 
Motivaatio oppia on siksi hyvä.
     Helena laittoi kurssin ajan ruuan porukalle, 
jota oli kaikkiaan 13 henkeä. Ruokalistalla oli 
venäläisittäin sovellettua suomalaista ruokaa.
    Köyhän maaseudun karut olosuhteet tulivat 
talven pakkasten keskellä hyvin esille 
käydessämme perheissä. Veimme pienelle 
Holmin baptistikirkolle muutaman säkin 
vaatteita jaettavaksi tarvitseville.
    Säännöllisten talon aamuhartauksien lisäksi 
joka ilta oli Aleksein pitämä raamattutunti, 
johon kokoontui väkeä muistakin taloista.
    Isäntä Aleksein apuna maatilalla oli ollut 
Andrei Semskov Pietarista viiden kuukauden 
oppijaksollaan. Hänen syntymäpäiviään 
vietettiin ensimmäisenä iltana kummitädin 
lähettämän kakun äärellä. 
  Lehmät olivat ummessa ja poikivat 
piakkoin, uudet possut olivat kasvamassa 
entisten sijaan, kanat olivat kärsineet 
pakkasessa tuntuvia tappioita pääluvussa, 
eivätkä munineet. Navetan takaseinä on vain 
yksinkertainen lautaseinä, siis ladonseinää 
vastaava, eikä muuallakaan juuri tainnut 
eristeitä olla. Yli kolmenkymmenen asteen 
pakkasia oli juuri ollut viikon verran.
                                                  Helena J.

Ljuba ja Lena oppimassa

Isäntä Aleksei ja ”rengit” Sergei ja Andrei  
Kuva HJ

Akmal 13 v., Sabir 6 v., ja Bobur 10 v. olivat  
joka ilta innokkaina kuulemassa 
raamattutuntia ja rukoilivat rohkeasti ääneen 
kuten muutkin. He ovat kaikki saman perheen 
jäseniä, Bobur on Guljan poika, Sabir 
tyttärenpoika ja Akmal kasvattipoika.  
Perheeseen kuuluu noin 10 henkeä, ja he 
asuvat pienessä parakissa. Kuva HJ

3



Samohvalovin kylän ainoa talo,  
tukikohtamme, jossa pidimme myös 
ompelukurssia. Nimi tarkoittaa:  
“itsekunnioitus”. Kuva HJ 

Jorma uudella paperilla 11.2. ja 25.2.

Jorma Holmroos sai Viipurin tullipäälliköltä 
luvan viedä kokonaisia kuormia tavaraa 
Viipurin sairaalaan. Vastaavanlaisia lupia on 
voimassa noin kymmenelle suomalaiselle 
humanitäärisen avun kuljettajalle. 
Jorma on tämän paperin turvin vienyt  kaksi 
kuormaa Viipurin sairaalaan 
sairaalatarvikkeita ja –vaatteita.
 Paperi on toiminut, miten on luvattukin ja 
tavarat on Jorma toimittanut perille yksinään, 
toivoisi kuitenkin seuraaville matkoille 
juttuseuraa.                        HJ

Tapanin matka 18.-20.2.
 
tehtiin matka Metallostroin vankilaan ja 
Gazan vankilasairaalaan. Matkalla olivat 
Jukka ja Liisa Järvi sekä Matti ja Liisa 
Huunan-Seppälä sekä Tapani Vanhala. 
Tulkkeina olivat Liisa Lankinen, Valja 
Liukkonen sekä Ida Makarova. Lisäksi 
mukana oli Viktor Ivanov.
     Metallostroissa pidettiin 
evankelioimistilaisuus ensiksi vankilan oman 
seurakunnan kanssa ja sen jälkeen osa 
joukostamme vieraili invalidien osastolla ja 
osa sairaalassa. Seurakunnan tilaisuudessa oli 

noin 30 osallistujaa, invalidiosastolla 
kuulijoita oli kymmenkunta ja sairaalassa 
parikymmentä.
     Gazan sairaalassa vierailimme naisten 
osastolla ja näkövammaisten osastolla. 
Kuulijoita oli yhteensä kolmisenkymmentä. 
     Järven ja Huunan-Seppälän pariskunnat 
jatkoivat tämän jälkeen matkaansa 
Novgorodin vankiloihin. Tapani Vanhala tuli 
kotiin ja toi tullessaan Valentin Skibjukin, 
joka oli ollut remonttihommissa tyttärensä 
asunnolla Pietarissa. Lisäksi tulomatkalla 
noudettiin Raija Vesala Kuolemanjärveltä. 
Hän vieraili siellä sukulaistensa luona.
                                     Tapani V.

Jukan matkassa 18-23.2
Lauantaina 18.2.06 lähdimme kahdella autolla 
kohti Pietaria. Tapani Vanhala Helenan 
autolla Hänellä oli matkustajinaan Helena 
Lappalainen, Valentin Skibjuk ja Raija 
Vesala, joka jäi Kuolemanjärvelle 
sukulaistensa luo.
    Me, Jukka ja Liisa, otimme Mellunmäestä 
Matti ja Liisa Huunan-Seppälän sekä 
australialaisen Gregory Ricen. Hän oli ollut 
Venäjällä jo vuoden opiskelemassa kieltä ja 
työskentelemässä nuorten kanssa. Nyt hän oli 
käynyt Suomessa viisumin uusimisen vuoksi. 
      Sunnuntaina 19.2.06 ajoimme Tapani, 
Järvet, Huunan-Seppälät sekä venäläiset 
avustajamme Valentina eli Valja Liukkonen 
entinen Tsherbakova, Viktor Ivanov ja 
tulkkimme Liisa Lankinen ja Ida Makarova 
Metallostroihin. Siellä totesimme, että 
tavaraluettelot olivatkin jääneet 
asunnollemme. Saimme kuitenkin auton 
tavaroineen sisään. 
       Metallostroin seurakunnassa oli 
parhaimmillaan ehkä 20 kuulijaa Jukka ja 
Liisa HS puhuivat Jumalan rakkaudesta. 
Molemmat viittasimme Room 8 viimeisiin 
jakeisiin. Matti kertoi, että hänen elämässään 
tapahtui luhistuminen samanaikaisesti kun 
Neuvostoliitto luhistui. Kumpikin oli 
unohtanut Jumalan. Matti tuli uskoon ja sai 
uuden elämän. Tämä aiheutti keskusteluakin. 
Valja ja Viktor jäivät seurakuntaan kun Matti, 
Liisa ja Ida menivät invalidiosastolle ja me: 
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Metallostroin Tubiosaston miehiä 
kuuntelemassa hartautta. Kuva HJ

Jukka, Liisa ja Liisa Lankinen menimme 
sairasosastolle.
     Sairasosastolla reipas naislääkäri näytti 
vaatimattomia ensimmäisen kerroksen tiloja, 
joissa hän työskentelee ja vei meidät toisen 
kerroksen ruokasaliin tai olohuoneeseen, jossa 
oli noin 14 liikuntakuntoista, melko terveen 
tuntuista innokasta kuulijaa, sairaammat ovat 
Gaasassa. 
      Jukka puhui kristinuskon alkeista ja 
perusteista olettaen, että kuulijat kuulivat 
ensimmäistä kertaa asiasta. Myöskin 
seurakunnan johtaja oli paikalla ja hän kertoi 
oman elämänsä muuttumisesta uskoon 
tullessa ja kertoi myös seurakunnan 
toiminnasta ja pyysi kuulijoita mukaan. 
Kaikki halukkaat saivat uuden testamentin ja 
traktaatteja. Tilaisuus oli merkittävä siinä 
suhteessa, että kuulijat eivät olleet 
seurakuntalaisia vaan tavallisia vankeja.
        Maanantaina 20.2.06 Gaasan 
vankisairaalassa olimme Tapani, Jukka ja 
Liisa, Matti ja Liisa, Ida Makarova ja Liisa 
Lankinen. Ensin olimme naisten osastolla, 
jossa Matti ja Liisa puhuivat ensin ja siirtyivät 
sitten miesten silmäosastolle. Jäljellä olevat 
jatkoivat tilaisuutta ja rukoilimme kaikkien 
puolesta pelastusta ja paranemista.
    Yhdellä naisista oli syöpä. Hänelle ei rahan 
puutteen takia voitu antaa pikaista hoitoa, 
joka olisi tarpeen. Sen sijaan paperit olivat 
vetämässä, että hän pääsisi vapaaksi ja voisi 

vapaana ja varattomana saada ilmaisen hoidon 
yleisessä sairaalassa, jos saa ja hoito tulee 
ajoissa? Tietysti rukoilimme hänenkin 
puolestaan.
     Miesten silmäosastolla, monet miehet 
pyysivät rukousta. Matti, Liisa ja Ida saivat 
palvella tässä tehtävässä.
      Tiistaina 21.2.06 lähdimme Matti, Liisa, 
Ida, Liisa ja Jukka  kohti Parfinoa 
Novgorodin ja Staraja Russan taakse. Sergei 
ja Valja ja Viktor olivat töissä ja Andrei 
Murugov sairaana, eivätkä olleet mukana, 
joten inhimillisesti koimme itsemme 
vähäisiksi. Autokin oikutteli, takaovet 
toimivat vain kepulikonstein ja etupelti ei 
avautunut lainkaan, joten pissapojan säiliötä 
ei päässyt täyttämään. Mennessä tie oli 
kurainen ja säiliön vesi loppui perille 
tultaessa.
    Herra auttoi ja Parfinossa mukaamme 
liittyi, kuten oli suunniteltukin, 
Babtistiseurakunnan  pappi Nikolai.  
     Sisäänpääsy järjestyi nopeasti ja  raamatut 
ja muut kirjat saatiin sisään. Kuulijoita oli 
noin 30 vankia ja noin 8 upseeria. 
Puheidemme lisäksi Nikolai piti voimakkaan 
saarnan. Vangit olivat todella  kiinnostuneita 
ja halukkaita keskustelemaan. Valitettavasti 
raamattuja tuli liian vähän otettua mukaan. 

 

Nikolai Aleksejev, baptistipastori Parfinossa,  
entinen juoppo, josta Liisa kertoi viime 
Verassa. Kuva Matti Huunan-Seppälä
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Kaikissa vankiloissa Matin ja Liisan 
lauluesitykset suomeksi ja venäjäksi olivat 
puhuttelevia ja koskettavia ja saivat suuren 
suosion.
        Babtistiseurakunta on meille hyvä 
yhteistyökumppani. He auttavat vapautuvia 
vankeja, mutta eivät pääse sisälle vankilaan, 
mutta meidän kanssamme heidän pastorinsa 
pääsee. 
     Me annoimme heille vaatteita jaettavaksi 
ja vähän myös taloudellista apua esim. 
silmälasien ostoa varten pian vapautuvalle 
vangille. He antoivat meille hyvän aterian ja 
lämpimän yösijan. Heillä oli myös 
Raamattuja ja Uusia Testamentteja jaettavaksi 
vankilaan. Tämä pieni seurakunta tarvitsee 
myös esirukousta ortodoksikirkon 
vastustuksen vuoksi. Vain Jeesus Kristus voi 
meidät kaikki yhdistää yhteiseen 
evankeliointityöhön.
        Keskiviikkona 22.2.06 oli Novgorodin 
alueen UINissa tärkeä tapaaminen. 
Tapasimme alueen johtajan eversti Vladimir 
Mihailovits Sidorin. Hän arvosti työtämme ja 
kiitti meitä siitä, että käymme. Hän  lupasi, 
että pääsemme kaikkiin alueen vankiloihin 
paitsi Pankovkaan, jossa vankilan johtaja ei 
meidän ryhmäämme ota vastaan.. Vladimir 
Sidorin kertoi, että meillä on yhteysupseerina 
Aleksei Mihailovits Kirsinov. Hän on nuori 
hyvää englantia puhuva mies.  Hänet olimme 
jo tavanneet kerran Pankovkassa.
       Pyysimme myös Vladimir Sidorinilta, 
että pastori Nikolai pääsisi myös ilman meitä 
Parfinon vankilassa pitämään tilaisuuksia. 
Hän lupasi tutkia asiaa.
   Keskiviikkona ajoimme Pietariin ja 
torstaina Suomeen. Kotimatkalla keli oli 
kuiva, joten pissapojan toimimattomuus ei 
haitannut. Kiitos Herralle!
 Kiitos kaikille esirukoilijoille, rukous kantaa 
ja auttaa.
                             Jukka ja Liisa

Novgorodin alueen vankiloiden ylijohdon,  
UIN:nin, ja Riihimäen ryhmän yhteysupseeri  
Aleksei Mihailovits Kirsinov. Kuva Matti  
Huunan-Seppälä

______________________________

RUKOILETHAN KANSSAMME:

- varastomme tyhjenemistä, oikeiden 
kohteiden löytymistä.

- viisautta toteuttaa Jumalan tahtoa 
muuttuvissa tilanteissa.

- rahatilanteeseen Jumalan apua
- uskoville vangeille yksimielisyyttä ja 

keskinäistä ymmärrystä ja huolenpitoa 
toinen toisistaan

- Granitnajakadun asuntola muuttaa, 
siunausta uuteen paikkaan 

- vapautuville uskoville vangeille voimia 
pysyä oikealla tiellä

- Lapsilta Lapsille konsertin 
onnistumista myös taloudellisesti

- väsyneille vastuunkantajille voimia ja 
siunausta

- kaikille tukijoillemme Jumalan 
rakkautta ja huolenpitoa

_______________________________
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Me saamme rohkeasti lähestyä 
Jumalaa uskoen, että Hän kuulee 
meitä, mitä sitten pyydämmekin 
Hänen tahtonsa mukaisesti. 
                             1. Joh.5:14



Minä lähetän kuoleman, minä annan 
elämän, minä lyön ja minä parannan, 
minun vallassani on kaikki. 
                    5. Moos.32:39

UNSKI EVANKELIOI HAUDAN TAKAA

       Olimme tänään 25.2.2006 Liisani kanssa 
Unskin hautajaisissa, mikä oli koruton 
tilaisuus Hietaniemen hautausmaan kappelissa 
Helsingissä.
      Unskin elämässä ei ollut mitään sellaista, 
mistä kukaan olisi vaivautunut kirjoittamaan 
Helsingin Sanomiin kertoen ylisanoin, kuinka 
merkittävästä henkilöstä olikaan ollut 
kysymys.  Olisiko siinä ollutkaan mitään 
kertomista, että hän asui epäonnistuttuaan 
yrittäjänä elämänsä ehtoon puolihylätyssä 
VR:n entisessä toimistorakennuksessa 
Pitäjänmäen tavara-asemalla, jossa myös 
allekirjoittanut nuoli 1990-luvulla haavojaan 
ei suinkaan Jumalan hylkäämänä vaan 
hylättyäni Jumalan. Haavojemme 
desinfiointiin tuntui alkoholi sisäisesti 
nautittuna soveltuvan erinomaisesti.
      Sain viestin tiistaina 7.1.2006, että Unski 
tekee kuolemaa Terho-saattokodissa. Sain 
sisäisen kehotuksen lähteä katsomaan häntä. 
Valmistauduin tilaisuuteen kirjoittamalla 
Unskille kirjeen, johon olin kopioinut 
Matteuksen evankeliumin 20 luvusta jakeet 1-
16 kertoen vertauksen viinitarhan 
työntekijöistä. Siitä kuinka viimeisellä 
hetkelläkin tulleet saavat saman palkan kuin 
varhain tulleet, vaikka viimeksi mainitut 
napisivatkin. Napinaan vastasi viinitarhan 
omistaja tekevänsä omillaan mitä tahtoo.
       Mennessäni keskiviikkona Unskin luo, 
oli hän kuitenkin jo niin huonossa kunnossa, 
että tiesin kirjeen jättämisen olevan sinällään 
turhaa alkuperäistä tarkoitustani ajatellen. 
Jätin kirjeen yöpöydälle uskoen, että sen 
löytää joku, jota varten Jumala oli sen 
tarkoittanut. 
         Unskin katse harhaili päämäärättömästi 
ja levottomasti ympäri huonetta ja puheet 
olivat sekavia. Taisi sieltä joku voimasanakin 
lipsahtaa. Ei Unskilla mitään yksittäishuonetta 
ollut, vaan hän tuntui olevan 
karvahattupuolella pelkän verhon eristämänä 
yleisistä tiloista. Siksi arastelin puhua 
Kristuksesta, vaikka mieleni tekikin. 
Ajattelin, että hoitohenkilökunta poistaisi 
minut tekemästä potilaita levottomaksi tai että 
Unski pahimmillaan raivostuu. Kuitenkin 

rohkaisin mieleni. Otin Unskia kädestä kiinni 
ja sanoin: ”Kuule Unski. Jeesus pelastaa 
Sinut, usko siihen!”
        Sain kokea ihmeen, jota en ikinä unohda. 
Unski sai kuin sähköiskun. Hänen katseensa 
lopetti harhailun. Hänen silmiinsä syttyi 
Todellinen valo, joka Johanneksen 
evankeliumin 1 luvun 9. jakeen mukaisesti 
valaisee JOKAISEN ihmisen.
     Hänen kasvoilleen levisi leveä hymy ja 
kirkastunein katsein minua tuijottaen hän 
kysyi: ”Niinkö?”
     ”Kyllä”, vastasin edelleen Unskia kädestä 
kiinni pitäen: ”Kyllä pelastaa ja siihen saat 
luottaa!
     Haluatko, että tulen huomennakin 
katsomaan Sinua?”
    ”Tule”, vastasi Unski hymyssä suin.
Sillä hetkellä tunsin vahvasti, että viinitarhaan 
oli otettu uusi työntekijä.
     Seuraavana päivänä torstaina Unski ei 
käyntini aikana juuri enää herännyt. Kerran 
hän säpsähtäen avasi silmänsä ja yritti vielä 
hymyillä, mutta sitten silmät painuivat taas 
kiinni.
     Perjantaina Unski sai kutsun taivaan kotiin 
vain 64 vuoden ikäisenä.    
     Helsingin Sanomiin ei tule 
muistokirjoitusta, mutta paljon tärkeämpää 
on, että Unskin nimi kirjoitettiin Taivaan 
kirjaan.
      Lähes yhtä tärkeää oli, että sain kertoa tätä 
ilosanomaa kuluneella viikolla Gazan 
vankisairaalassa Pietarissa ja joukolle muita 
vankeja Parfinon vankilassa. Tästä matkasta 
voit lukea enemmän Järvien kertomana 
toisaalla lehdessämme.       
      Hautajaisissa tänään kertoi Unskin sisaren 
avomies, että hän löysi Unskin yöpöydältä 
koskettavan kirjeen viinitarhan 
työntekijöistä…                     
                           Matti Huunan-Seppälä
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Pitkän tuomion jälkeen

    Metallostroin vankilan portista astui lopulta 
parin tunnin odotuksen jälkeen Vladimir ulos. 
Ensimmäisen iloisen tervehdyksen jälkeen 
huomasin, että hän oli ohuilla tossuilla ja 
muutenkin oikein huonoissa vaatteissa, tosin 
kassi kädessä. No, kassissa oli kissa, joka 
astui vapauteen hänen kanssaan! 
    Vova kertoi lahjoittaneensa kaikki 
vaatteensa tovereilleen, kun tiesi, ettei niitä 
siviilissä tarvitse. Moskovasta tullut sisar 
olikin tuonut uudet vaatteet, ihan viimeistä 
muotia. Minua nolotti omat tuomani vaatteet, 
kengätkin olivat halvimmat mahdolliset. ( Ne 
oli pakko ostaa, hänen kengän numeronsa oli 
48, sellaisia ei keräykseen tule)
  Olin tuntenut Vovan noin kymmenen vuotta, 
olimme kirjoitelleet ja tavanneet vankilassa 
aina käynneillämme, olin ollut hänelle 
korvikeäitinä. Uskonnoltaan hän oli 
ortodoksi. Hän oli se pojista, joka oli pitkä ja 
leveä, kuin ladon ovi. Mutta siviilivaatteissa 
hän näyttikin hoikalta ja komealta. Muutenkin 
tutustuin häneen oikeastaan vasta nyt näinä 
parina päivänä, kun vietimme osan aikaamme 
hänen kanssaan Pietarissa. Hän oli oikein 
kohtelias, huumorintajuinen nuorimies ja 
vielä viisaskin Ei tupakoinut, ei näinä päivinä 
ainakaan käyttänyt alkoholia ja sanoi läksynsä 
oppineensa.
    Vladimirin koti oli kaukana Dushambeessa, 
Tadzikistanissa, äiti ja toinen sisar siellä 
odottivat häntä. Perhe ei ollut nähnyt häntä 
reiluun kymmeneen vuoteen ja kaikki hänen 
valokuvissaan esiintyneet pikkulapset 
olivatkin tällä aikaa jo kasvaneet isoiksi. 
Vankilatuomiota ennen hän oli ollut 
taistelemassa jossain Venäjän Kauko-
Aasiassa.  Hän näytti sieltäkin jonkun 
rypistyneen kuvan. Mitään ammattia hänellä 
ei ollut, hän oli ollut tosi nuori armeijaan 
mennessään. 
     Mutta nyt oli vapaus koittanut. Yhdessä 
sisaren ja muutaman vankilähetin kanssa 
kävimme katselemassa Pietarin nähtävyyksiä, 
Iisakin kirkko, Ruskij Musej, Eremitaasin 
aukio… Syömässä ja tietysti myös kaupoissa 
ja tavarataloissa, jotka olivat taatusti 
toisenlaisia ennen hänen vankila-aikaansa. 

Lopulta kuului takapenkiltä valitusta, että 
hänen ”tietokoneensa” ei ota enää mitään 
vastaan. 
    Seuraavana päivänä jatkettiin vielä hänen 
syöttämistään ja nähtävyyksien ohella 
kasvattamistaan. 
     Mutta kolmannen päivän aamuna Vladimir 
lähti junalla sisarineen ensin isää tapaamaan 
Keski-Venäjälle, sitten sisaren kotiin 
Moskovaan ja viimein Tadzikistaniin. Sieltä 
ei enää niin vain kuljeta Venäjän puolelle, 
kuten ennen.
   Osoitteita ja puhelinnumeroitakin 
vaihdettiin, mutta ajattelin jo silloin, että kun 
uusi elämä alkaa, vanha saa väistyä. Mitään 
viestejä ei ole kuulunut, toivon, että se 
merkitsee hyvää.           06/HJ

8

http://www.riihimaenidantyo.fi/
mailto:Minna.huistinoja@kolumbus.fi
mailto:
mailto:jjukka@kolumbus.fi
mailto:risto.jokinen@pp4.inet.fi

